
Çerez Politikası: 

Etkin Patent Marka Tas. Fikri ve Telf. Hak. ve Huk. Hiz. ve Dan. LTD. ŞTİ.  (“Etkin Patent”) olarak, 

kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak 
amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. 

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, Etkinpatent.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi 

birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site 
içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek 
amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. 
İşbu Çerez Politakası Etkinpatent.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. 

Etkin Patent, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve 
kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. 
Etkin Patent tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için 

Etkinpatent.com Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz. 

Çerez (“Cookie”) Nedir? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ 
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili 
sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu 
anlayabilir. 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler 
konusunda daha detaylı bilgi 

için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz. 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? 

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir: 

 Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. 
Platform çerezleri, Etkin Patent tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Etkin Patent ile 
iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir. 

 Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum 

çerezleri ziyaretçinin Platform’u terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım 
alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir. 

 Kullanım amaçlarına göre, Platform’da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, 

hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır? 

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır: 

 Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Etkin Patent 
üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Oturum açan üyelerin 
Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması. 

 Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını arttırmak. Örneğin, Platform’un 
üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit 
edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını 
bulmalarının kolaylaştırılması. 

 Platform’un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform 
üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden 
ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması 

https://www.etkinpatent.com/online/gizlilik
https://www.aboutcookies.org/
https://www.allaboutcookies.org/


 Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin 
görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam 
gösterilmesi. 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? 

Etkin Patent, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini 
son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler 
konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde 
Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz. 

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki 
gibidir: 

 Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini 
kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı 
ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının 
sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin 
kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı 
Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler 
kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel 

açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin 
tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması 
gerekebilecektir. 

 Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız. 

 Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız. 

 Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online 

Choices üzerinden yönetilebilir. 
 Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 

 

https://www.aboutcookies.org/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.com/settings/ads
https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz
https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz

